
Mandat ekspertgruppe tiltak på skole og barnehageområdet under koronautbruddet våren 2020 
 
For å få et bedre beslutningsgrunnlag for evt iverksettelse av nye tiltak og justering/avvikling av 
eksisterende tiltak for å begrense smitten av Covid-19/koronavirus, er det behov for en 
ekspertgruppe som kan gjøre vurderinger av tiltak knyttet til barnehage og skole og de konsekvenser 
disse tiltakene har både for barn og unge (inkludert sårbare grupper, barn med foreldre i kritiske 
samfunnsfunksjoner – og andre) og for smittevernet (dvs bidraget til å slå ned og holde smitten nede 
over tid). 
 
Gitt at smittesituasjonen vedvarer vil det være nødvendig å vurdere måter å drive barnehager og 
skoler på som gjør at samfunnet kan gå videre samtidig som smitten slås ned/holdes nede. Det er 
derfor behov for et kunnskapsgrunnlag for hvordan dette kan løses, med mulighet for at deler av 
eller hele barne- og unge-befolkningen går på skole samtidig som smittevernet ivaretas godt. 
Grupper av barn og unge som av ulike grunner er sårbare i en ordinær hverdag, er ekstra sårbare i en 
krisesituasjon. Ekspertgruppen bør derfor spesielt se på tiltak og mekanismer som gjør at disse 
gruppene får best mulig tilbud 
 
Ekspertgruppens vurderinger vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for ev. iverksettelse av nye tiltak og 
justering/avvikling av eksisterende tiltak for å begrense smitten.  
 
Oppdragsgiver er Helsedirektoratet. Vurderingene skal inngå som en del av regjeringens 
beslutningsgrunnlag for videre tiltak, og ekspertgruppens rapport går via Helsedirektoratet videre til 
Helse- og omsorgsdepartementet. Ekspertgruppens rapport er gjenstand for utsatt offentlighet inntil 
beslutninger er tatt.  
 
Ekspertgruppen består av følgende deltakere: 

 Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet (leder for gruppen) 

 Mari Trommald, direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

 Margrethe Greve-Isdahl, overlege Folkehelseinstituttet 

 Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet (observatør) 
 
Gruppens rapportering tilpasses de planlagte beslutningsprosesser om evnt videreføring/oppheving 
av tiltak bla basert på grunnlag av ferske tall og beregninger fra FHI om smittespredning og effekter 
av iverksatte tiltak. Således må rapport overleveres Helsedirektoratet fredag 3.april innen klokken 12, 
og presenteres i et møte hos Helsedirektoratet fredag 3.april klokken 14.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


